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Didžioji Savaitė                                                                                kovo 28 d. 2021 m.                                          
kovo 28 d.  -  balandžio 4 d.                                                          Verbų Sekmadienis                                                                              
                                                                                                                                       
Atliepiamoji psalmė: „O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ 
 
Šią savaitę Šv. Mišios aukojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sekm.28 d.   9:00  už  parapiją 
                    10:00  Šv. Rožančius        
                    10:30  už  Angelę Baranauskienę Niedvarienę ir kitus šeimos mirusius  -    
                                                                                     aukoja duktė Aušra Banionienė  
Pirm. 29 d.  10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Antr.  30 d.  10:30  už  dėdę Izidorių Mališką (5 m.)  -  aukoja kun. Paulius   
Treč.  31 d.  10:00  už  Reginą Piečaitienę  -  aukoja Česlovas ir Daina Vasiliauskai     
Ketv.    1 d.  18:00  už  parapiją  (Paskutinė Vakarienė)   
Penk.   2 d.  18:00  pamaldos  (Kristaus Kančia)   
Šešt.    3 d.  17:00  už  Joną Juozą Paunksnį  -  iš palikimo  (Krikšto Atnaujinimas)   
Sekm.  4 d.    8:00  už  Izidorių Mališką (5 m.)  -  aukoja vaikai Arvydas, Raminta,   
                                                                              Kristina ir Markus   (Velykos) 
 
kovo 21 d. 2021,   rinkliava  125.00     žvakės  43.00                                                  
 
parapijos mokestis  40 dol.  Phyllis Jakubonis   
 
parapijai aukojo:    
 
225 dol.  Phyllis Jakubonis 
po 100 dol.  Rimas Keturka, Danutė Staškevičienė     
30 dol.  Nijolė Matusevičiūtė Forster 
po 20 dol.  A.V. Givis, V.S. Goriai, G.C. Laplante            
 
Dėkojame visiems kurie aukoja mūsų parapijai ir ją išlaiko, Dievas telaimina juos ir jų šeimas.  
 
                                                                    
                                                                      
 



 
                                                                      

                                                                    Skelbimai                                                                  
 
 
Didžiosios Savaitės pamaldos bus šiais metais:                                                                   
Didysis Ketvirtadienis balandžio 1 d. 18 val.                                                                                      
Didysis Penktadienis balandžio 2 d. 18 val.                                                                                
Didysis Šeštadienis balandžio 3 d. 17 val.   
Velykų Sekmadienis balandžio 4 d. 8 val.        
 
                                                                ******    
 
Kvebeko valdžia pakeitė nuomonę ir dabar leidžia iki 250 žmonių dalyvauti Šv. Mišiose  
visoje provincijoje, tačiau bažnyčioje reikia nešioti kaukę, laikytis 2 metrų atstumą, 
plauti rankas ir nebendrauti su kitais parapijiečiais po Šv. Mišių, pagal valdžios gaires. 
Mūsų bažnyčioje gali tilpti maždaug 50 žmonių tokiomis sąlygomis, arba daugiau jeigu 
ateis tikintieji kurie gyvena kartu – jiems nereikia laikytis 2 metrų atstumo. Kai kurie 
galėtų užlipti į choro balkoną. 
 
 
                      Laisvės problema  -  Kun. Stasys Yla,  Putnam, Conn. 1956  
 
Laisvė neužinteresuotai bei nekliudomai norėti ir veikti dar neišsemia laisvės visumos. 
Priešingai, tokia laisvė tėra tik laisvė nuo ko nors, arba neigiamoji laisvė. Ji yra tik 
sąlyga laisvei kam nors teigiamam, atseit – tokiai laisvei, kuri veda į kokį nors tikslą. Ši 
laisvė yra veiksmingoji. Tai veiklusis valios pasireiškimas, savitai pasirenkant ir 
veikiant. Bendrąja prasme ji yra vadinama pasirinkimo laisvė, arba valios laisvė tikrąja 
prasme. Pasirinkimas liečia, svarbiausia, priemones reikalingas tikslui. Dėl to ši laisvė 
dar aptariama kaip „veiksmingoji galia pasirinkti priemones pagal tikslo reikalavimus“. 
Tikslas nesirenkamas, tik apsprendžiamas kaip principas. Iš apspręsto tikslo, lyg 
išvada, seka priemonių pasirinkimas. Tikslą apspręsti priklauso protui, o pasirinkti 
priemones kurios labiausiai atitinka tikslą – valiai, jos laisvei. Tuo būdu pasirinkimas 
yra artimiausias ir tiesioginis šios laisvės dalykas.    


